
دُت اليظُجُت البيُت *  *الظجيللب و الدؼٍس
 

 *العاجياللبي املسهب *
 

*Dentin-Pulp Complex* 
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   العاجي اللبي املسكب

للعاج املصىزة والخالًا واخد، همسهب والعاج اللب ٌعمل (Odontoblast) طمً جىدخل اطخؼاالتها وان اللبي لليظُج الخازحُت الظؼدُت الؼبلت حؼيل 

 .العاج

ًؤمنها التي الخماًت لىال ًبلى ان له ًمىً ال اللب وهرلً ، مظخمس بؼيل العاج باؿساش جلىم التي للعاج املصىزة والخالًا اللب لىال ًخىاحد ان ًمىً ال العاج 

  املُىاء و العاج مً ول

(a) Dentin-pulp complex interface, displaying odontoblasts (OB), predentin (PD), tubular dentin (D), and pulp proper (P) beneath the odontoblasts. Note that instead of being straight, the 

mineralization front is irregular, presenting the mineralization in the form of calcospherites. Demineralized section, toluidine blue. Magnification 20×. (b) Odontoblast processes protruding 

from the dentin fracture site exposed at 0.4 mm from the pulp. Magnification 2000× (from Goracci et al. [47], with permission) 
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Development of the dental pulp  اللب السنيجطىز :  
لخحن مً ًيؼأ باهه الظً ًخمحز  والخازحُت الىطؼى الىٍز
ت الخالًا اهدخاٌ خالٌ مً الجىُيُت املسخلت خالٌ  الظً جؼىز  ًبدأ  الظام اليظُج طمً الجىحن ؿً طؼذ على املىحىدة  Dental lamina الظيُت الصـُدت مً الظهاٍز
البرعم بمسخلت املسخلت هره جدعى لرلً البرعم ػيل املىدخلت الخالًا جاخر بداًت Bud stage  
اللليظىة او اللبعت بمسخلت وحظمى اليأض ػيل جاخر املىدخلت الخالًا وجؼىز  الاهدخاٌ اطخمساز وهدُجت Cap stage  
 الجسض بمسخلت املسخلت هره وحظمى الجسض ػيل جأخر الخلت مسخلت وفي Bell stage   
املُىاء عظى ب الظهازي  امليؼأ ذاث اليظُجُت البيُت هره جدعى املسخلت هره وفي Enamel Organ [2] املُىاء حؼيل عً مظؤوال ٌعخبر والري 
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ًدعى ،به اخاغ زم ومً املُىاء عظى طمىه اهدخل الري الظام اليظُج إن 

   العاج وبالخالي اللب حؼيل عً املظؤوٌ وهى papilla Dental  الظيُت الخلُمت

إن Dental papilla العصبُت اللجزعت مً هاحسث خالًا مً جيؼأ neural crest  

 اؿساش ًبدأ املُىاء عظى وبحن بُنها املخبادٌ الخأزحر  خالٌ ومً الـً، مىؼلت الى

 والعاج املُىاء

ٌالى املُىاء عظى مً الداخلُت الؼبلت جخماًص الجسض مسخلت خال  
  املُىاء مصىزاث

دبعها   الى dental papilla الظيُت الخلُمت مً الخازحُت الؼبلت جماًص ٍو
 املخأخسة، الجسض مسخلت في العاج باهخاج جلىم والتي العاج مصىزاث
 الظجي اللب ًظهس اللخظت هره مً واعخبازا

ٌالظجي الجساب ًظهس املسخلت هره وخال follicle dental  هى والري 
ٌ  ًدؼيل وظُج عً عبازة  dental الظيُت والخلُمت املُىاء عظى خى

papilla ،طُعؼي الظجي حساب اٌ ؿان الخلت مسخلت وفي مجخمعحن 
ٌ  الازبؼت    periodontal attachment الظيُت خى

الظً حساب مع (الظيُت الخلُمت) اللب مع املُىاء عظى إن dental 
follicle لظًا بسعم ٌؼيلىن  مجخمعحن tooth germ 
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 (transcription factors) اليسخ وعىامل (growth factors)الىمى عىامل مً بمجمىعت مظبىغ وهى حُيُا مددد خالًاه وجماًص الظً بسعم جؼىز  ان•

ئاث مً والعدًد  (signaling molecules) الاػازة حٍص

 العاج جصىع طىء او املُىاء جصىع طىء او البرعم ػُاب ػيل على ًخظاهس هبحر خلل الى ًؤدي كد الظً جؼىز  مسخلت في خلل اي ان•
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 :مً الىضج وامل العاج ًخألف

 اباجِذ هُدزوهس ي اٌ بلىزاث مً مؤلف  (معدوي) عظىي  ال كالب 170%)

 : على ًدخىي  والري عظىي  كالب 220%)

الىمؽ خاص وبؼيل اليىالححن  ٌ  الاو

وىالحُيُت ال بسوجِىاث 

املسهباث مً وػحرها بسوجُىػلُيان 

 ماء % 10   (3

  وثالثي وثاهىي   اولي عاج : الى جىضعه وظسوف شمن حسب العاج ًصنف  Dentinالعاج 

 dentin Primary (الخطىزي) الاولي العاج

املسخلت خالٌ العاج مصىزاث ،جـسشه الظجي العاج مً العظمى اليظبت ٌؼيل 

ظخمس الجىُيُت ٌ  اهخماٌ ختى اؿساشه َو  الجرز ػى

على ًدخىي  خُث الثالزت العاج اهىاع بحن واهخظاما جمعدها الاهثر باهه ًخمحز  

 S خسؾ بؼيل عاحُت كىُاث

ىلىجي) الثاهىي  العاج  dentin Secondary (الفيًز

 ىلىجي بؼيل ًـسش ظخمس الاولي العاج اؿساش جىكف بعد ؿحًز  مدي اؿساشه َو

 اللب خُاة

 يىن  الاولي العاج مً واهخظاما جمعدها اكل ًيىن  ابؼأ اؿساشه ٍو
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 dentin Tertiary (املسمم الدفاعي،) الثالثي العاج

 اللبي الاهىؼاؾ او والىخس اللبي لليظُج خازجي جدٍسع وحىد عىد ًـسش 

 والثاهىي  الاولي العاج مً واهخظاما جمعدها اكل ًيىن 

همؼان له: reparative  وreactionary  

 : الى السن بنُت ضمن مىقعه حسب العاج ًصنف كما

 الظاجس، العاج مؼاهدة ًمىً (العاحُت لللىُاث املىاشي ) الؼىلي بامللؼع

ٌ  والعاج  العاج وػلُعت اللبي، خى
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سخمس بالخقدم باججاه ذزوي عند ذزوة الحدبت أوال  ػيراملخمعدنًبدأ اهخاج العاج  َو

بابالُىم  مُكسومتر  4.5وبمعدل ثابذ   جقٍس

(العاجي املعطف) الساجس العاج  dentin mantle: جخجاوش  ال) السكُلت الؼبلت هى 

 بما املُىاء مع بخماض وجيىن  اوال جـسش  والتي العاج مً (مُىسون 150 اٌ طماهخه

خمحز ،العاجي املُىائي بامللخلى ٌعسؾ  و اليىالححن الُاؾ حجم بان العاج هرا ٍو

ٌ  العاج في الخاٌ هى عما مخخلـا ًيىن  جمعدهه وهمىذج اججاهها    اللبي خى

اللبي حىل  العاج dentin Circumpulpal: السئِظُت العاج هخلت ٌؼيل 

خىطع الظً في  العاج هخلت ٌؼمل وهى مباػسة الظاجس  العاج جدذ ٍو

 الثاهىي  و الاولي
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العاج طلُعت  predentin: اخحرا جـسش  والتي العاج مً السكُلت الؼبلت هى 
ٌ  النها) مخمعدهت ػحر دائما وجيىن  العاج مصىزاث مع بخماض وجيىن   عىد جخدى

ٌ  عاج الى جمعدنها  . مُىسومتر  50 و 10 بحن زخاهتها وجتراوح (لبي خى
            بعظها عً جمُحزها ًمىً ػبلاث ػيل على الخُاة مدي العاج حؼيل ٌظخمس         

 العاحُت اللىُاث اججاه في وحؼحر اللالب في خؼىغ بىاطؼت         
 ابدا ًخىكف ال لىىه بالعمس الخلدم مع ًلل العاج جىطع معدٌ         
ئاث بظبب العاج مصىزاث ازازة هدُجت ًصداد ان ًمىً املعدٌ هرا                  الظامت الجٍص

   العاحُت اللىُاث عبر العاج جخترق  كد التي         

 : الى السن بنُت ضمن مىقعه حسب العاج ًصنف كما

 اللىُاث مؼاهدة ًمىً (العاحُت اللىُاث مع املخعامد) العسض ي بامللؼع

ٌ  والعاج ، (مُىسون 3-2 بحن ًتراوح صؼحر كؼسها)العاحُت   وبحن ،اللىُىي  خى

 اللىُىي 

ٌ  العاج  اللىُىي  بحن العاج مً جمعدها اهثر اللىُىي  خى

ٌ  العاج زخاهت جتراوح  مُىسون 1   و 0.5  بحن اللىُىي  خى
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  Formation Rootالجرز  حشكل 

ت الخالًا ػبلتي ؿئن والدؼيل الخؼىز  كُد الظً في  الداخلُت الظهاٍز
 cervical) العىلُت بالخللت ٌعسؾ ما في جلخلي املُىاء لعظى والخازحُت

loop)  
خي الخاج نهاًت جددد الخللت هره إن  الجرز وبداًت الدؼٍس
خحن للؼبلخحن الرزوي الامخداد بـظل الجرز حؼيل ًبدأ  الظهاٍز

 Hertwig’s epithelial root) هحرجـؽ ػمد ب ًدعى والري املىدمجخحن
sheath)   

ت الؼبلت جلعبه الري الدوز  هـع هحرجـؽ ػمد ًلعب  املُىائُت الظهاٍز
 حؼيل وبالخالي العاج مصىزاث ػبلت بخدـحز ًخمثل الري و الداخلُت

   الجرز

 ت الاهلظاماث جيىن  مدددة هحرجـؽ ػمد في الخلٍى
ظا حرزا الخلا لخعؼي  حُيُا   مظخلُما او طُلا او عٍس

ال مىدىُا، او  مخعددا او مـسدا كصحرا، او ػٍى
املخلابلت الاحصاء جخيازس عىدما املخعددة الجروز  جيخج 

   واؿلُا عمىدًا هحرجـؽ ػمد مً

الؼؼاء ًخخسب الجرزي  العاج اؿساش بدء ًخم ان بعد 

 هحرؿؽ ػمد عً العاج مصىزاث ًـصل الري اللاعدي

 hyaline material) الهُالحن باؿساش الؼمد خالًا وجلىم

 .الدؼيل خدًث العاج ؿىق  (

الهُالحن ػبلت لدًىا جصبذ الخمعدن خدور بدء وبعد  

(hyaline layer of Hopewell-Smith) طدظاعد والتي 

عا طُدؼيل الري املالغ مع العاج زبؽ في   طَس
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خُث الدؼيل خدًث العاج طؼذ على والالخصاق بالهجسة الظجي الجساب لخالًا طدظمذ العملُت هره ، احصاء الى هحرجـؽ ػمد ًخمصق  املسخلت هره عىد 

 . الاولي الالخلىي  املالغ باؿساش وجلىم املالغ مصىزاث الى جخماًص

بالخالًا وجدعى الجرز طؼذ مً باللسب السباغ طمً عادة جخىطع البلاًا هره املخمصق، هحرجـؽ ػمد مً الاحصاء بعع جبلى الاطىان بعع في خُاها 

ت   (Malassez of rests cell epithelial) ماالطُه ٌ املخبلُت الظهاٍز

ا هِظا لدؼيل معُىت ظسوؾ جدذ جخيازس ان البلاًا لهره ًمىً الالتهاب بىحىد ولىً وظُـُت، ال البلاًا هره جيىن  عادة    حرٍز
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Formation of Lateral Canals and Apical Foramen 
 Lateral Canalsالجاهبُت  الاقنُت 

السباغ مع اللب جصل اكىُت هي الجاهبُت الاكىُت 

اللب بحن مباػس اجصاٌ عىه ًيخج مما ، العاج ًدؼيل ان كبل هحرجـؽ ػمد مً معُىت مىؼلت جخخسب عىدما جدؼيل وهي 

ت اوعُت جدخىي  كىاة ػيل على والسباغ  اعصاب واخُاها صؼحرة دمٍى

الثلث في ػُىعا اهثر لىنها الجرز، مً ميان اي في جدؼيل وكد ، هبحرة او صؼحرة ، مخعددة او مـسدة جيىن  الجاهبُت الاكىُت 

 الرزوي

   اللبُت الدجسة كعس في جخىاحد كد الازخاء وفي     

ت اهمُت ذاث الجاهبُت الاكىُت إن ٍس ت الثلبت مثل عالُت طٍس ٌ  اليسج الى اللب مً لالمساض  ممسا حؼيل النها الرزٍو  خى

ت  وبالعىع الجرٍز
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تالثقبت   Apical Foramen   الرزٍو

ت الثلبت عبر ًمس ت الاوعُت مً ول الرزٍو  اللبُت والاعصاب اللبُت الدمٍى

ٌت الثلبت جخىطع الجرز حؼيل خال خي الجرز نهاًت عىد الرزٍو ت الثلبت جيىن  الظً جؼىز  اهخماٌ وعىد ، الدؼٍس دُت النهاًت مً كلُال الخاجي الى الرزٍو  للجرز الدؼٍس

ا املالغ جىطع هدُجت بالعمس الخلدم مع جصداد املظاؿت هره ولىً  ذزٍو

ت الثلبت ت زلبت مً اهثر وحىد وعىد ، الجروز  مخعددة الاطىان في عادة جيىن  املخعددة ، مخعددة او مـسدة جيىن  كد الرزٍو  الاطاطُت هي الاضخم الثلبت ؿان ذزٍو

ت دًلخا باٌ ٌعسؾ ما بعظهما مع ٌؼىالن خُث اطاؿُت كىاة حعخبر والاصؼس  الرزٍو

ت للثلبت الىطؼي اللؼس إن    ملم 6.0 و 3.0 بحن ًتراوح الىاضجت الاطىان في الرزٍو

ت الثلب اضخم إن ت الثلبت هي الرزٍو ت للسحى الخىيي والجرز الظـلُت للسحى الىخش ي الجرز في الرزٍو  [2] العلٍى
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Traditionally, it has been suggested to prepare at least three sizes beyond the first file that binds at working 

length. Based on findings that the preoperative diameter of the apical foramen widely varies278-289 (Table 20-9). 

Apical preparation has been recommended to ISO-sizes of at least 25 to 35 or even higer.278-289 
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 اللبي الفساغ وشكل حجم ٌعكس للسن الخازجي والشكل الحجم إن

Pulp space 

 الفراغ اللبي

Radicular region 

 اللب الجذري

(االقنية الجذرية)  

Coronal region 

 اللب التاجي

Pulp horn 

 القرون اللبية

Pulp champer 

 الحجرة اللبية

Tooth 

 السن

Root 

 الجذر

crown 

 التاج
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للعاج املظخمس الخىطع بظبب الجرز همى اهخماٌ عىد اصؼس اللبي الـساغ ًصبذ 

اللبُت الدجسة حجم وفي اللبُت اللسون ازجـاع في واضح جساحع ًددر   

ت الاػباكُت الابعاد في الخىاكص ًيىن  الازخاء في  الىخؼُت الاوظُت الابعاد جىاكص مً اهبر اللبُت للدجسة الرزٍو

ت اهمُت الخىاكص لهرا ٍس    اللىُىي  الىظام وحؼىُل وجىظُف جددًد صعىبت في جخجلى طٍس
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ت الثلبت ومىكع حجم إن ت همُت على ًؤزس الرزٍو ت الترٍو  الاطىان زطىض خدور عىد مهما عامال بدوزه ٌعخبر والري للب الدمٍى

ً2[ البالؼحن اطىان مً أؿظل إهرازا جملً الرزوة مىخملت ػحر الُاؿعحن اطىان ؿئن السطىض، خىادر وفي لرل[ 
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 :وظائف هي 5ًؤدي اللب السني 

 Induction( الخدٍسع)الخدـحز 1)

 Formation( الدؼىُل)الخصيُع 2)

 Nutritionالخؼرًت 3)

 Defenseالدؿاع 4)

 Sensationالخع 5)

 ت ض)الىظُفت الخحفيًز  (:Induction( )الخحٍس

ٌؼازن اللب في بدء اؿساش العاج وفي جؼىزه 

إن حؼيل العاج ًلىد الى حؼيل املُىاء 

 ًدـص جماًص مصىزاث  املُىائي الظهازي هىان جسابؽ وزُم بحن هره الاخدار، خُث ان اليظُج

 العاج ومً زم ؿان مصىزاث العاج والعاج الري جـسشه ًدـص اؿساش وحؼيل املُىاء

 [2]. والظام ٌعخبر حجس الاطاض في حؼيل الظً الظهازي املخبادٌ بحن اليظُجحن  الخازحرهرا 
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 الىظُفت الخصنُعُت(الدشكُل( )Formation:) 

خم ذلً عبر   :ػسق  3خُث ًلىم اللب عبر مصىزاث العاج بخصيُع او حؼىُل العاج ٍو

 العظىي اهخاج واؿساش اللالب 

 س تاو هلل امليىهاث جمٍس  الدؼيلالى اللالب العظىي خدًث  الالعظٍى

 بِئت مىاطبت لخمعدن اللالب العظىي خلم  . 

 ظخمس اؿساشه ختى اهخماٌ ًخم ع َو  الجروز اؿساش العاج الاولي خالٌ جؼىز الظً بؼيل طَس

 يىن بعد  بؼُئااهخماٌ الجروز ًبدأ اؿساش العاج الثاهىي ٍو

 اللبُت املسجبؼت بالىخس او السض او  الاذًاثؿُخم اؿساشه هسد ؿعل على  الثالثيالعاج اما

يىن العاج   . اكل اهخظاما مً العاج الاولي والثاهىي  الثالثيالاحساءاث الترمُمُت ٍو

 :الثالثي العاج من همطين جمُيز  ًمكن
الىمؽ  ٌ ض ي او السحعي الثالثي العاج هى الاو   :(reactionary ) الخدٍس

 ملخسػاث واطخجابت الاصلُت العاج مصىزاث جـسشه الري العاج وهى
 مع مخمادًت الىمؽ هرا في العاحُت اللىُاث وجيىن  الؼدة مخىطؼت
 الاصلي العاج في املىحىدة اللىُاث

املسمم الثالثي العاج هى الثاوي الىمؽ ( reparative): الري العاج وهى 
 بمصىزاث ػبيهت خالًا او) الخماًص خدًثت عاج مصىزاث جـسشه
 ، الاصلُت العاج مصىزاث ومىث كىي  ملخسغ واطخجابت (العاج
مىً  بعد العاجي الجظس حؼيل عىد العاج مً الىمؽ هرا مؼاهدة ٍو
خمحز اللبي اليظُج اهىؼاؾ خدور  في كىُىي  ال باهه الىمؽ هرا ٍو
   اػلبه
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 وظُفت الخؼرًت(Nutrition:) 

إن اللب هو المصدر االساس للعناصر الغذائية خالل مراحل تشكل العاج 

 .انواعهبكل 

 الىظُفت الدفاعُت(Defense:) 

 بىمؼُه وىطُلت  الثالثيًلىم اللب بهرا الدوز عبر مصىزاث العاج التي جـسش العاج

 دؿاعُت طد املؤزساث الخازحُت

 الجسازُم ذًـاهاثوهرلً ًلىم اللب بدوز مىاعي طد. 
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 الىظُفت الحسُت(Sensation:) 

حظخجُب النهاًاث العصبُت املىحىدة في اللب للمؤزساث املؼبلت على اليظُج اللبي مباػسة او جلً املؼبلت على املُىاء والعاج 

 بااللمجؤدي هره املؤزساث الى الاخظاض 

ع  ًؤدي جىبُه الالُاؾ العصبُت املؼمدة بالىخاعحن الى الم خاد وطَس

 اما جىبُه الالُاؾ ػحر املؼمدة ؿُؤدي الى اطخجابت املُت مبهمت واكل طسعت.] 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

Age changes in the dental pulp and dentin بالعمس   حؼيراث العاج واللب  املسجبطت   

ت والاكىُت اللبُت الدجسة حجم جساحع الى بؤدي مما الثاهىي  العاج اؿساش ٌظخمس بالعمس الخلدم  مع  مسئُت ػحر الاكىُت هره ؿيها جصبذ دزحت الى واخُاها الجرٍز

 الؼعاعُت بالصىزة

ًللعاج جىطع ًددر بالعمس الخلدم مع وهرل  ٌ  وبالخالي dentin) (sclerotic العاجي بالخصلب ٌعسؾ ما وهى العاحُت اللىُاث اوؼالق الى ًؤدي واخُاها اللىُىي  خى

 بالعمس الخلدم مع هـىذًت اكل ًصبذ العاج ؿان

ت الاوعُت وجلل الخالًا عدد ًلل بالعمس الخلدم مع    اللبي اليظُج في العصبُت والنهاًاث الدمٍى

ت الىثاؿت ان وحد طىت 70  وبعمس طىت 20 بعمس اللبي اليظُج ملازهت عىد  واهذ طىاء اهىاعها ول ٌؼمل الخالًا عدد في الىلص هرا الىصف، الى جلل الخلٍى

  الجرعُت والخالًا مخماًصة ػحر او العاج همصىزاث مخماًصة
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 ٌؼيل اللب والعاج وظُجا معلدا ًخمحز بمظهس وظُجي ًدبدٌ مع الخلدم بالعمس ومع الخعسض للمثحراث الخازحُت•
 :مً املخُؽ الى املسهصوهي بالترجِب ازبع طبقاث في النسُج اللبي ًمىً جمُحز ؿدص الظً الدائم الُاؿع مىخمل الىمى باطخخدام املجهس الظىئي وعىد •

 وهي الؼبلت الخازحُت املالصلت لؼلُعت العاج(: Odontoblast layer)ػبلت مصىزاث العاج 1)

 جلع مباػسة الى الداخل مً ػبلت مصىزاث العاج: (zone of Weil)واًل   اوػبلتالؼبلت الـلحرة بالخالًا 2)

وفي بعع الاخُان ًيىن مً الصعب الخمُحز هره املظاهس جلخصس على اللب الخاجي وان . جلع الى الداخل مً ػبلت واًل: (cell-rich zone)الؼبلت الؼىُت بالخالًا 3)

 بحن هره الؼبلاث

توهي الؼبلت الداخلُت وجيىن ػىُت بمصىزاث اللُف والـسوع العصبُت والاوعُت (:  pulp core)مسهص اللب 4)  الدمٍى
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ت  :امليىهاث خازج الخلٍى

ألُاؾ اليىالححن 

 اليىالحُجياللالب ػحر 

 :الخالًا

مصىزاث العاج 

الخالًا الجرعُت 

مصىزاث اللُف 

خالًا الجهاش املىاعي 

ت  الاوعُت الدمٍى

 الخعصِب

 :ألُاف الكىالجين

 اليىالححن مً الىمؽ  باؿساشمصىزاث العاج جلىمI 

 اليىالححن مً الىمؽ  باؿساشمصىزاث اللُف جلىمI  وIII 

 على اليىالححن مً الىمؽ  العاجًدخىيI بؼيل أطاس ي 

 على اليىالححن مً الىمؽ  اللبًدخىيI  وIII  55:45بيظبت جلازب 

 هاهىمتر 50طماهت الُاؾ اليىالححن اللبي خىالي 

 :الكىالجُنيالقالب ػير 

 اث اخسي  امُىىػلُيانًخيىن مً الؼلىوىش والري ًسجبؽ مع البروجِىاث وطىٍس

 الـُبروهُىحنباإلطاؿت الى وحىد ميىهاث أخسي مثل  البروجُىػلُيانلِؼيل 
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 :مصىزاث العاج

 في مدُؽ اليظُج ػبلت واخدة وهي حؼيل . املمحزة للب الظجيهي الخالًا

 اللبي، وجيخج كالب العاج، وحظُؼس على عملُت جمعدن هرا اللالب

 الى  باالطاؿتػيل الُاؾ ،  ًاخرجيخج مصىزاث العاج اليىالححن الري

 والتي جىدخل طمنها الُاؾ اليىالححن اليىالحُيُتاهخاج البروجِىاث ػحر 

 اللب الخاجي جيىن مصىزاث العاج ضخمت ومخؼاولت في 

يىن عددها هبحر  ضخامت (. ) mm000,65and 000 ,45between/2)ٍو

 ( الخلُت داللت على ان اللدزة الاهخاحُت عالُت

 ىلص  الجصئحنفي العىلي واملخىطؽ مً اللب الجرزي ًلل عددها ٍو

 جؼاولها 

 مساخل مخعددة خُاتهاعبرمصىزاث العاج خالٌ دوزة جمس 

املسخلت الىظُـُت 

 املسخلت الاهخلالُت 

مسخلت الساخت 

وخالٌ هره املساخل ًددر حؼحراث في حجم الخلُت وفي وظُـتها 

 مصىزاث العاج وظُـُت مدي الخُاةجبلى 

 جمىث مصىزاث العاج اما بظبب مىث الخالًا املبرمج(apoptosis ) او بظبب

 املثحراث الخازحُت والىخس مثال
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 ت الاطخؼاالث ومً  الخلُت حظم مً العاج مصىزاث جخيىن  الخلٍى

املجاوزة العاج ػلُعت بؼبلت ًسجبؽ الخلُت حظم 

مخـاوجت ملظاؿاث جمخد التي الضخمت السئِظُت الاطخؼالت وحؼمل : الاطخؼاالث 

 أخسي  اطخؼاالث وهرلً العاج وفي العاج ػلُعت في املىحىدة اللىُاث طمً

 جسبؼها واخُاها بعظها مع العاج مصىزاث وجسبؽ الخلُت حظم مً جمخد اصؼس

 اللُف مصىزاث مع

 حهاش على بدوزها جدىي  وطِخىبالطما كاعدًت هىاة على الخلُت حظم ًدخىي 

 املـسشة الخالًا ميىهاث مً وػحرها داخلُت طِخىبالطمُت وػبىت ػىلجي

الخلُت كؼب عبر املىخجاث اؿساش ًخم بِىما املىخج الجصء هى الخلُت حظم ٌعخبر 

ب ت الاطخؼالت وعبر العاج ػلُعت مً اللٍس  الخلٍى
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Cell bodies are joined by a variety of membrane junctions, including gap junctions, tight junctions, and desmosomes. Each junction type has 

specific functions.  

 Desmosomal junctions :mechanically link the cells into a coherent layer.  

 Gap junctions :allow communication between cells in the layer.  

 Tight junctions:  control the permeability of the layer.  

The secretory products of the odontoblasts are released through the cell membrane at the peripheral end of the cell body and through the cell 

process.  

The cell-to-cell junctions are specialized areas of the cell membrane.  

Other parts of the cell membrane are specialized to be membrane receptors to which signaling molecules can attach (as ligands) and thereby modify 

the behavior of the cell. 
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 There are many types of membrane receptors.  
The type and number of receptors vary greatly between cell types and at different times of the cell’s life.  
The odontoblast has several types of receptors on or within its cell membrane.  

 Toll-like receptors (TLR2 and TLR4), when activated by components of gram-positive bacteria (lipoteichoic acid), cause the 
odontoblasts to release proinflammatory cytokines .This indicates that the odontoblasts can act as antigen-recognition cells when 
bacterial products penetrate the dentin. 

 Other known receptors (e.g., TRPV1, capsaicin receptor, and TRK-1, vanilloid receptor) are thermosensitive and can sense heat- or 
cold-induced fluid movement in the tubules . 

Thus, the odontoblast has a role in the immune response and may act as a nociceptor. 
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 :Stem cellsالخالًا الجرعُت 

 في وامل اليظُج اللبي جخىاحد 

لىنها اهثر هثاؿت في مسهص اللب 

 ئاث هُمُائُت جدـص هره الخالًا على عىد خدور اذًت ما جخدسز حٍص

 الهجسة والخماًص

 :Fibroblastsالخالًا املصىزة للُف 

حعخبر اهثر أهىاع الخالًا ػُىعا في اليظُج اللبي 

جلىم بئهخاج اليىالححن واملادة ألاطاطُت 

 :الخالًا املناعُت 
 

 املخؼصىتحعخبر الخالًا  Dendritic   اهثر أهىاع الخالًا املىاعُت أهمُت في

 اليظُج اللبي

 جلىم هره الخالًا بئهخاج الاطداد في ػبلت مصىزاث العاج وخٌى الاوعُت

ت  الدمٍى

 الىبحرة واملعخدالث  البالعاثجىحد أهىاع أخسي مً الخالًا املىاعُت مثل 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

ىلىجُا الىعائُت  :الفيًز

ت  ًدخىي اليظُج اللبي على الؼساًحن والاوزدة و الاوعُت اللمـاٍو

 ًيىن اليظُج اللبي مىعى بؼيل هبحر 

ت ت في املىؼلت الخاحُت اهبر بمسجحن مىه في املىؼلت الجرٍز اث الدمٍى  جدؿم الؼعٍس

 :الخعصِب

جخعصب اطىان الـً العلىي مً الـسع الثاوي مً العصب مثلث الخىائم 

جخعصب اطىان الـً الظـلي مً الـسع الثالث مً العصب مثلث الخىائم 

 ًؿسع الـً الظـلي الالمي الظسس يالـً الظـلي اخُاها ان حظخلبل الخع مً العصب  الزخاءًمى 

 ًالثاوي والثالث مما ًخلم صعىبت ازىاء جخدًس العصب الظجي الظـلي السكبُتالـً الظـلي أخُاها ان جخللى حعصِبا مً الاعصاب الىخاعُت  الزخاءًمى 

https://manara.edu.sy/

